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Prvňáci jdou dnes
k zápisu do školy

    Zápis do 1. tříd se uskuteční dnes od
13 do 17 h. Podle obecně závazné vyhlášky
města Č. Krumlov č. 9/2005 o stanovení
školských obvodů spádových ZŠ v Č.
Krumlově jdou děti podle ulice trvalého
bydliště k zápisu takto:

Základní škola T. G. Masaryka:
Špičák, T. G. Masaryka, Urbinská, U Troji-
ce, třída Míru, Jasmínová, Lipová, Na Skal-
ce, Pod Skalkou, Za Plevnem, Nové Do-
brkovice, Za Jitonou, Šeříková, Serpentina,
Na Moráni, Fialková, Havraní, Domoradic-
ká

Základní škola Plešivec:
sídliště Plešivec, U Cihelny, Krásné Údolí,
U Jeslí, U Stromovky, Slupenec, Nové Spolí,
5. května, Plešivecká, Plešivecké nám., Po-
toční, Věncova, Zvonková, Tichá, Skalní

Základní škola Linecká:
Slupenecká, Havraní, Stříbrná, Papírenská,
Široká, Zámek, Šumavská, Latrán, U No-
vých domovů, Horská, U Sáňkařské dráhy,
nám. Svornosti, Panská, Na Fortně, Křížo-
vá, Šatlavská, Za Tiskárnou, Parkán, Li-
necká, Příkrá, Na Kovárně, V Zátiší, Nové
Domovy, Klášterní, Nad Nemocnicí, Ká-
jovská, Pod Vyhlídkou, Krátká, Polská, Stin-
ná, Rooseveltova, Družstevní, Rybniční,
Středová, Za Tavírnou, Příční, Kaplická,
Soukenická, Pinskrův Dvůr, Po Vodě, Pod
Sv. Duchem, Rožmberská, Do Vrchu

Základní škola Za Nádražím:
sídliště Vyšný, Vyšný, Železniční, Budějo-
vická, Česká, Českobratrská, Vyšehrad, Vy-
šehradská, Za Nádražím, Školní, Polní, Vy-
šenská, V Úvoze, 

Do knihovny na Plešivci
v pondělky a čtvrtky

    Na pobočce Městské knihovny v Č.
Krumlově na Plešivci došlo dočasně ke
změně provozní doby. Otevřeno je v pon-
dělí a ve čtvrtek od 10 do 12 a od 13.30
do 18 h. Úterní odpolední provoz je zatím
zrušen.
    V pobočce na Míru se i nadále půjčují
knihy v úterý a ve čtvrtek mezi 10.30 a
13 a mezi 13.30 a 18 h. Podle ředitelky
městské knihovny Karly Votřelové se v této
městské čtvrti, kde návštěvnost pobočky
stoupá, uvažuje o mírném navýšení vý-
půjčních hodin.

O S L A V I L I  D E V A D E S Á T  A  V Í C
NEJSTARŠÍ OBČANKOU Č. KRUMLOVA
je Pavla Lorenzová, která 2. ledna slavila 98.
narozeniny! Srdečně blahopřejeme!
❀  Emilie Barborková oslavila 17. ledna již
93. narozeniny.
❀  Karel Žlunka 17. ledna dovršil 92 let.

Do 16. 2. lze představit
projekt a získat peníze
    Tři sta tisíc korun vyčlenilo město ze svého
rozpočtu na letošní rok na podporu vybraných
projektů v rámci Komplexního programu pre-
vence sociálně-patologických jevů. Město vy-
hlašuje výběrové řízení na projekty členěné
do tří podprogramů (každý po 100 000 Kč):
    1. podprogram − Volný čas a bezpečí
    2. podprogram − Informace a vzdělání
    3. podprogram − Intervence v krizi
    Návrhy projektů je nutné poslat do 16. úno-
ra na adresu Mgr. Marek Nerud, MÚ Český
Krumlov, odbor školství, sociálních věcí a
zdravotnictví, Kaplická 439, 381 01 Č. Krum-
lov, nebo prostřednictvím podatelny MÚ. Po-
drobné informace získáte na tel. 380 766 401,
na mailu marek.nerud@mu.ckrumlov.cz, na
úřední desce, www.mu.ckrumlov.cz − granty
města, www.icmck.cz, http://icos@krum-
lov.cz.

Sportovci do 18 let mohou
získat peníze od města
    V rámci Grantového programu města ČK -
Sport a tělovýchova pro děti a mládež do 18
let schválili radní tři podprogramy za celkem
400 000 Kč. Do konce března je možné podá-
vat žádosti do podprog. II - pořádání sportov-
ních akcí mládeže (dotován celkem 200 000
Kč) a podprog. III - dotace na reprezentaci
města ČK (celkem 50 000 Kč). Podrobněji na
www města a v příštím vydání.

Kulturní kalendář je už k mání
    Kulturní kalendář na letošní rok je už v
tištěné podobě zdarma k dispozici v Infocentru
ČKRF na náměstí Svornosti, na www.ckrum-
lov.cz se objeví koncem ledna.
    Dozvíte se v něm, kdy se uskuteční tradiční
kulturní či sportovní akce, jaké aktivity chys-
tají galerie, muzea, jaké radovánky čekají bě-
hem roku děti, kam se vypravit na výlet v

okolí, kde a kdy si zasportovat i co je možné
zhlédnout u sousedů v Linci a Pasově.
    V právě distribuovaném Kulturním kalen-
dáři, který vydává město Český Krumlov ve
spolupráci s Českokrumlovským rozvojovým
fondem, spol. s r. o., naleznete i termíny vý-
znamných akcí roku 2007. Vychází v českém,
anglickém a německém jazyce.

Programy na podporu místní kultury
bude schvalovat zastupitelstvo
    Program podpory kultury města Český Krumlov schválili
zastupitelé v listopadu. Na poskytování finančních podpor na
místní kulturní aktivity počítá letošní rozpočet města se dvěma
milióny korun. Zpracováním návrhů na udělení konkrétních
podpor je pověřená komise rady města. Příspěvky do 50 000
Kč bude schvalovat rada města, vyšší částky zastupitelé. Při-
znání podpory se řídí těmito kritérii:
1. teritoriální význam
2. propracovanost projektu a význam pro město
3. rozpočtová přiměřenost projektu
    Rada města v pondělí schválila vyhlášení dvou grantových
programů, které by měli zastupitelé schválit ve čtvrtek 26.
ledna:

I. Podpora projektů a aktivit oblasti kultury pro rok 2006
(při schválení ZM se žádosti o podporu podávají

od 27. ledna do 28. února)
    Tento všeobecný program zahrnuje tyto okruhy pro podpo-
ry:
1. činnosti souborů, spolků a zájmových sdružení
2. festivaly (hudební, divadelní, výtvarné a jiné tvorby)
3. jednorázové kulturní projekty (aktivity menšího rozsahu)

4. ediční činnost (tisk katalogů, publikací, výroba hudebních
nosičů)
5. výtvarné umění a sochařství (výstavy, podpora prezentací,
soutěže umělců, worshopy)
6. kulturní pořady a akce určené pro děti a mládež (činnosti
směřující k etické výchově)
    Cílem tohoto grantového programu je komplexní podpora
jednotlivých kulturních projevů, posílení kreativní kapacity
města v oblasti kultury a udržení stávající různorodosti kul-
turních projevů ve městě. Příspěvek může dosáhnout
a) až 50 % nákladů, maximálně do výše 40 000Kč
b) až 40 % nákladů, maximálně do výše 300 000 Kč
    Součástí programu je možnost tzv. nefinanční podpory pro-
jektu ze strany města v těchto formách:
a) bezplatný výlep plakátů na plakátovacích plochách na území
města na akce nebo projekty probíhající za spolupořadatelství
města
b) asistence strážníků městské policie na akci
c) umístění reklamních poutačů na území města jako podpora
propagace
d) podpora propagace akce v rámci Oficiálního informačního
systému regionu

II. Hudba a Český Krumlov
(při schválení ZM je třeba žádosti podat

od 28. února 31. března)
    Jde o cíleně zaměřený program na podporu hudebních pro-
jektů, aktivit, činností nebo programů pro děti do 18 let a
mládež do 25 let.
    Žadatelem může být jednotlivec, hudební soubory, hudební
seskupení nebo hudební skupiny apod. Cílem je podpořit mla-
dou generaci zabývající se různými hudebními žánry, podpořit
mladé hudebníky, kteří reprezentují město na českých a za-
hraničních odborných soutěžích apod. Účelem je zlepšení mí-
stního prostředí pro rozvoj profesionálů i neprofesionálů, kteří
jsou částí místní kultury nebo místních kulturních aktivit.
    Finanční podpora může dosáhnout až 50 % nákladů − ma-
ximálně do výše 60 000 Kč.

●  ●  ●
    Finanční prostředky poskytnuté z Programu podpory kultury
města nesmí být použity na občerstvení, na mzdové náklady
a na náklady investičního charakteru. Podrobné informace
naleznete na www.mu.ckrumlov.cz - granty města.
    Žádosti zasílejte na adresu Městský úřad, Kaplická 439,
381 01 Č. Krumlov nebo doručte na podatelnu úřadu na stejné
adrese či zašlete prostřednictvím e-podatelny.

Zimní údržba v Č. Krumlově
    Letošní na sníh bohatá zima jistě nadchla
romantiky, lyžaře a děti, méně již řidiče či
společnosti zajišUující úklid chodníků a ko-
munikací.
    Podle § 27 zákona č. 13/1997 Sb. o pozem-
ních komunikacích odpovídá vlastník místní

komunikace za škody, jejichž příčinou byla
závada ve schůdnosti místní komunikace nebo
průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže,
že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu
odstranit a jejich důsledky takovou závadu
zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem
upozornit. Obdobnou odpovědnost nese i
vlastník nemovitosti, která v zastavěném úze-
mí obce hraničí se silnicí nebo s místní ko-
munikací. Ten odpovídá za škody, jejichž pří-
činou byla závada ve schůdnosti na přilehlém
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím

nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v
mezích jeho možností tuto závadu odstranit.
    V Českém Krumlově tedy za chodníky, které
vedou do vchodů a kolem domů, zodpovídají
firma Triumfa (za městské byty či domy vlast-
níků), bytové družstvo a fyzické osoby. V zim-

ním období musí být trvale zajištěna schůd-
nost chodníků, které musí být uklízeny a po-
sypány jakmile napadne sníh nebo se vytvořilo
náledí. Je zakázáno sypat chodníky solí, po-
pelem nebo škvárou. Za čištění místních a
účelových komunikací odpovídají jejich správ-
ci.
    V našem městě se o údržbu komunikací a
chodníků dělí několik subjektů. Firma Dun-
ková se stará o zvýšený chodník na tř. Míru
od Vyšehradu ke Špičáku, Špičák a Fialkovou
ulici a dále o komunikaci od Špičáku do celé
historické části města, jež je ohraničená ulice-

mi Rooseveltova, Po vodě, Tavírna, na druhé
straně Rybářskou, Plešiveckým nám., Pleši-
veckou ulicí, Dolním Plešivce, které rovněž
udržuje firma Dunka. Na celém sídlišti Plešivec
II ještě uklízí hlavní chodníky. Ostatní území
města, které neudržuje firma Dunková, a vo-
zovky na sídlišti Plešivec II. uklízejí Služby
města Český Krumlov. Hlavní průtahy silnic
udržuje Správa a údržba silnic Český Krumlov
− jde o komunikace I/39 (od Přísečné přes
Špičák na Kájov), sil. II/157 (od Porákova mos-
tu na Kaplici), sil. II/160 (od křižovatky u
Agipu na Větřní) a sil. III/ 1571 (Rožmberská
ul. − Slupenec − Spolí).
    Pokud mají občané či firmy požadavky na
úklid např. sněhu ze střech, přičemž tuto služ-
bu si vlastník uhradí, měli by kontaktovat pří-
mo příslušné úklidové firmy na číslech:
●  dispečink Služeb města ČK  380 711 285
 (nepřetržitě)
●  kancelář fi Dunková  380 711 552
 (v pracovní době 6 − 14 h)
    v jinou dobu Dezider Dunka  775 046 648
                           Štefan Milo 728 684 992
●  dispečink Správy a údržby silnic ČK 
 380 709 034
 (nepřetržitě)
    Pro zlepšení stavu a průjezdnosti místních
komunikací i na sídlištích, např. Za nádražím,
Mír, Plešivec byl od 5. ledna odklízen sníh i
za pomoci Stavební firmy SIXL a firmy IRO
Zempas.
    Je zřejmé, že skutečné náklady na zimní
údržbu budou oproti plánu vyšší. Služby měs-
ta Č. Krumlov by k 13. lednu při běžné zimní
údržbě vydaly prostředky ve výši 350 000 Kč,
ale kvůli neobvyklému množství sněhu tyto
náklady vzrostly na 510 000 Kč.

Lidé přinesli opuštěným zvířatům
krmení, hračky, darovali peníze
    Psí Vánoce tradičně pořádal před Štědrým
dnem odbor životního prostředí a zemědělství
městského úřadu. "Hlavním smyslem a cílem
tohoto setkání veřejnosti a pracovníků, zajiš-
Uujících provoz stanice pro psy, je setkáním s
týranými, opuštěnými a zuboženými čtyřnožci
vzbudit v lidech pocit odpovědnosti," vysvět-
luje vedoucí odboru ing. Vlasta Horáková.
    Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory
nového útulku, který v r. 2005 prošel koneč-
nými úpravami, seznámit se s provozem a
především s jeho obyvateli. Atmosféru pří-
jemného setkání dokreslovala typická vánoční

nálada s koledami, cukrovím, vánočním pun-
čem. Příchozí opuštěným zvířatům nadělili
pod vánoční strom krmivo, pochutiny, hračky
i finanční příspěvky. Návštěvnost byla pře-
kvapivě vysoká a dary velmi štědré, např. gra-
nulovaného krmiva přinesli lidé téměř 500 kg.
    "Těší nás, že rok od roku útulek navštěvuje
stále větší počet příznivců nejen v rámci Psích
Vánoc, ale i během celého roku," je potěšena
Vlasta Horáková. I počet osvojených zvířat je
příznivý. Nového pána našlo vloni 115 psů a
16 koček z útulku.


